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KẾ HOẠCH
Triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Sơn La về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
–––––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Sơn La về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị năm 2021; Công văn số 1973/UBND-KGVX ngày
07/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU
ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban nhân huyện Quỳnh Nhai
ban hành Kế hoạch thực hiện với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công và những nội dung mới trong
văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XV, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về
những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động,
tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới
phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc thù địch
chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền cần phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực,
hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của
Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong
hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và sự tham gia tích cực của Nhân dân.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt phù hợp, hiệu quả
gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,
đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tạo không khí
phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước,
của địa phương.
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm
- Công tác học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 2025, đưa nghị quyết vào cuộc sống.
- Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước
các cấp.
- Kết quả cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng
các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2045.
- Tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm
sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng chống tham nhũng,
lãng phí; triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài
- Tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng
dẫn của Trung ương Đảng, của BCH Đảng bộ tỉnh, của BCH Đảng bộ huyện.
Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết
của Đảng; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán
bộ, đảng viên.
- Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.
- Về tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW
ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI).
- Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Về gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương.
- Các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực.
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Xây dựng các chuyên đề, mở các chuyên trang, chuyên mục, tin bài,
phóng sự có chiều sâu về từng nội dung, lĩnh vực để đăng tải, phát trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu, tham gia Giải báo chí về xây dựng
Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021.
3. Thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: Cổng thông tin
điện tử huyện, các Fanpage, nhóm zalo..., tích cực hoạt động tương tác trên các
mạng xã hội đã có để thông tin, tuyên truyền, quảng bá các bài viết về công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
4. Tuyên truyền bằng các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị, hội
thảo; các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt các tổ chức
chính trị - xã hội...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy
- Chỉ đạo, đôn đốc Đảng ủy các xã và cơ quan truyền thông tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân thực hiện Kế
hoạch đạt kết quả.
- Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tham mưu
Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm
của Đảng.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban
nhân dân các xã tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị năm 2021.
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, định hướng nội dung thông tin cho cơ quan
truyền thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình
thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội; có biện pháp ngăn chặn
thông tin xấu, độc, sai sự thật; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị; tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương
những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
- Phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin bài; khuyến khích phóng
viên, biên tập viên tích cực tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng.
4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực
hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cơ sở.
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- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; theo dõi, giám sát và phát hiện xử lý
kịp thời những thông tin, hành động chống phá của các thế lực thù địch…
- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương để phối
hợp tuyên truyền; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên tích cực viết bài, đăng
tải, chia sẻ thông tin về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/6/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về thông tin, tuyên truyền về công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Đề nghị Ban Tuyên giáo
huyện ủy; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã
tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL (B/cáo);
- TT Huyện uỷ (B/cáo);
- TT HĐND huyện (B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, VHTT(Dinh), pt 35b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

